
69
1392 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

ی 
 برا

ان
گرگ

هر 
ی ش

افت
ن  ب

میا
ی 

اض
ب ار

اس
ی تن

زیاب
ار

GI
S و

 A
HP

 از 
بی

رکی
ه  ت

اد
تف

اس
 با 

فزا 
ن  ا

میا
عه  

وس
ت

ارزیابی تناسب اراضی میان  بافتی شهر گرگان برای توسعه  میان  افزا  
1 GIS و AHP با استفاده  ترکیبی از

گرگان گلستان،  جعفر میرکتولی2 - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه 
گلستان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه  سید محمد حسن حسینی - دانشجوی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلستان با عنوان »ظرفیت سنجی توسعه  میان افزای شهری با  کارشناسی  ارشد رشته  جغرافیا و برنامه  ریزی شهری دانشگاه  1 این مقاله از پایان  نامه  
گردیده است. گرگان« استخراج  کید بر برنامه  ریزی مسکن؛ مطالعه  موردی شهر  تأ

G_katouli@yahoo.com :2 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
گسترش فیزیکی شهرها می  باشد؛ و مقوله  مدیریت زمین در حال حاضر به یکی از مهم- زمین مهم  ترین عامل  توسعه و 
کنده  شهرها، موجب تخریب  گردیده است. همچنین رشد و توسعه  پرا ترین بحث  ها و دغدغه  های دولت  های محلی تبدیل 
محیط  زیست و منابع طبیعی پیرامون شهرها شده است. در این بین، بر اثر تصمیم  گیری  های نامناسب و شتاب  زده، برخی 
گرفته شده  از ظرفیت  های اراضی درونی و میان  بافتی شهرها برای توسعه و یا توسعه  مجدد، از سوی مدیران شهری نادیده 
گرگان برای توسعه  میان  افزا  است. از این رو هدف از این تحقیق، تشخیص و شناسایی اراضی مناسب میان  بافتی شهر 
کاربردی و روش بررسی آن توصیفی_ تحلیلی است. بدین منظور، از روش تحلیل سلسله  و مجدد می  باشد. نوع تحقیق 
مراتبي )AHP(، به  عنوان یک مدل  تصمیم  گیری چندمعیاره )MCDM(، به منظور اولویت  بندی، وزن  دهی و تعیین نسبت 
پایندگی معیارها و سامانه  اطالعات جغرافیایی )GIS(، به  عنوان ابزاری نیرومند در تصمیم  گیری و مدیریت محیط، برای 
گردید. طی این فرآیند، 14 معیار و شاخِص تأثیرگذار شامل ارتفاع، شیب، جهت  تولید، پردازش و هم پوشانی الیه  ها استفاده 
کم  کاربری اراضی شهری، دانه  بندی قطعات، تعداد طبقات ساختمان  ها، ترا گسل، حریم رودخانه،  شیب، لغزش، حریم 
کم جمعیت، قیمت اراضی و بافت فرسوده، در قالب شاخص  های طبیعی،  واحد مسکونی، منطقه  بندی ساختمانی، ترا
کالبدی و اجتماعی شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در پایان با تولید نقشه  نهایی، با جمع معیارها و زیرمعیارهای 
)الیه  های( وزن  دار به وسیله  عملیات ریاضی و هم پوشانی موزون در محیط نرم  افزار ArcGIS، اراضی سازگار و مناسب برای 
گردید. نقشه  نهایی بیانگر  گرگان، به منظور پاسخ به تقاضای شهروندان برای زمین و مسکن، تعیین  توسعه  درونی شهر 
که، بیشترین اراضی میان  بافتی سازگار و مناسب برای توسعه  مجدد و میان  افزا، در بافت شمال شرقی و شمال و  آن است 

گرفته  اند.  کم ترین سازگاری و تناسب اراضی در بافت جنوب غربی، جنوب و حریم رودخانه  ها  قرار 

واژ گان کلیدی: ارزیابی تناسب اراضی، توسعه  میان  افزا، تحلیل سلسله مراتبی، سامانه  اطالعات جغرافیایی. 
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ح مسئله 1.مقدمه و طر
بیشتر  کــه  اســت  برجسته  ای  اجتماعی  ــد  رون شهرنشینی  و  شهر 
موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و با انسان های 
دیگر شده است )نظریان، 1386: ک(. شهرنشینی شتابان و حرکت 
به طرف شهری شدن جهان با حرکت انفجاری جمعیت و افزایش 
است  شــده  همسو  شهرها،  توسعه   الــگــوی  تنوع  و  ابــعــاد  تــعــداد، 
قانون  و  غرب  در  صنعتی  انقالب  شــروع  با   .)17  :1389 )نظریان، 
چشمگیری  رشد  با  شهرنشینی  رونــد  ــران،  ای در  ارضــی  اصالحات 
بی رویه   توسعه    .)37  :1391 همکاران،  و  )میرکتولی  گردید  مواجه 
و فعالیت های  را به خود اختصاص داده  اراضی بیشتری  شهرها، 
نواحی  اطــراف شهرها و حتی  و منابع طبیعی  تفریحی  کشاورزی، 
 .)120 )فنی، 1382:  قرار داده است  به  شدت تحت فشار  را  دورتــر 
که رشد جمعیت شهر  کنده  شهری نشان می دهد  در واقع رشد پرا
 )Ghanghermeh et al, است  شهر  کالبدی  توسعه   و  رشد  از  کمتر 

.2013: 5(
کالبدی شهرها به  دلیل افزایش سریع جمعیت  گسترش فیزیکی_ 
کشورهایی  شهر )رشد طبیعی و حرکات مکانی روستا_ شهری(، در 
ــورت می گیرد  ــد، ص ــرار دارنـ کــه در مــراحــل اولــیــه رشــد اقتصادی ق
شهر،  گسترش  اصلی  عامل   .)Silveira and Penna, 2005: 1(
تأمین  بـــرای  کــه  می باشد  مــهــاجــرت پــذیــری  و  جمعیت  افــزایــش 
مسکن خود نیاز به زمین دارند. افزایش شهرنشینی و افزایش نیاز 
از پیش آن  به زمین و محدودیت عرضه  آن، سبب اهمیت بیش 
شده است )ضرابی و همکاران، 1389: 20(. موقعیت زمین نسبت 
نوع و شدت  و ویژگی های طبیعی و ذاتی آن،  به دیگر فعالیت ها 
 .)Aspinall and Hill, 2008: 83( استفاده از آن را مشخص می کند
از مهم  ترین بحث ها  مقوله  مدیریت زمین در حال حاضر به یکی 
و دغدغه های دولت  ها تبدیل شده است )عبدی و مهدیزادگان، 
کانونی  کمیاب، نقطه   1389: چکیده(. زمین به عنوان یک منبع 
)رضویان،  می آید  به  شمار  شهری  سکونت  پایدار  توسعه   راهبرد 

.)197 :1381
لکه های  صــورت  به  پیرامونی  ــی  اراض در  شهری  کنده   پرا توسعه  
نیاز  و  کارآمد  نا درون بافتی،  اراضی  گرفتن  نادیده  و  جدید  توسعه  
به توسعه  مجدد، از مشکالت مهم برنامه های شهری می باشد. در 
گرگان از 997 هکتار در سال 1353به 3560  این مورد مساحت شهر 
گسترش یافته؛ در این دوره  زمانی، محدوده   هکتار در سال 1388 
موجود  هکتاری  محدوده  3560  کل  از  است.  شده  برابر  شهر 22 
است؛  یافته  اختصاص  مسکونی  کاربری  به  درصــد   31/26 شهر، 
درصد  تنهایی 21/02  به  بایر  و  کاربری  فاقد  اراضــی  که،  حالی  در 
کل محدوده  شهر را در بر می  گیرد. همچنین  )748/312 هکتار(، از 
بافت  های  فرسوده   را،  گرگان  از محدوده  شهر  253/5925 هکتار 
شهری )قدیمی_تاریخی، فرسوده، سکونتگاه غیر رسمی(  تشکیل 
می دهند. از سویی دیگر، میانگین وزنی طبقات ساختمانی شهر 
گرگان 1/45 طبقه و میانگین طبقات مسکونی 1/67 می باشد؛ به  
کم مرتبه و محدود به یک تا  کل، الگوی ساختمان ها در شهر  طور 
گرگان به دلیل مرکزیت  سه طبقه است. همچنین جمعیت شهر 
و مهاجرپذیر بودن،  و استان  اقتصادی منطقه  و  اداری  سیاسی_ 

طی دو دهه  اخیر، از 170 هزار در سال 1370 به 330 هزار در سال 
افزایش تقاضای زمین و مسکن  که منجر به  یافته،  افزایش   1390
گردیده  شهر  سطح  در  انبوه  سازان  و  دالالن  شهروندان،  توسط 
در  کن  سا متعدد  اجتماعی  گــروه  هــای  دلیل  به   همچنین  اســت. 
جدایی گزینی  با  )که   خانه  سازی  و  سکونت  نوع  به  توجه  با  شهر، 
مکانی همراه بوده( ظرفیت  های هر منطقه  قومی_ اجتماعی برای 

توسعه  درونی را با یکدیگر متفاوت ساخته است. 
رشد  به  توجه  با  شهری  برنامه  ریزی  در  عمده  و  دیگر  مشکالت  از 
شهری، تعیین اراضی مناسب برای رشد فیزیکی شهر است. امروزه 
گسترش روزافزون معیارها و ضوابط شهرسازی، نیاز به استفاده  با 
را در  بتوانند همه  این ضوابط  که  نرم  افزارهایی است  و  از مدل  ها 
را  شهری  مــدیــران  گون  گونا نیازهای  آنها  تلفیق  با  و  گیرند  نظر 
تحلیل  از  استفاده   .)2  :1392 همکاران،  و  )قربانی  سازند  برطرف 
که تلفیقی از روش  های تصمیم  گیری  تصمیم چندمنظوره فضایی 
چند منظوره با سیستم اطالعات جغرافیایی می باشد، یک روش 

مناسب برای تصمیم  گیری مکانی است. 
گرگان در سه دهه  اخیر، به رشد بی قواره   کنده رویی شتابان شهر  پرا
کشاورزی و تخریب، تهدید  اراضی درجه یک  شهر، بلعیده شدن 
پیرامون  کمیاب  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  شدن  محدود  و 
گردیده است. با توجه به ظرفیت های توسعه از درون و  شهر منجر 
رشد خردمندانه  شهر، ارزیابی تناسب اراضی درون بافتی شهر برای 
کید بر  گرگان، با تأ توسعه   میان افزا و مجدد اراضی میان بافتی شهر 

کالبدی و اجتماعی انجام می گیرد. شرایط طبیعی، 

2.محدوده و قلمرو پژوهش 
گرگان در عرض جغرافیایی N ”30 ’50 °36 و طول جغرافیایی  شهر 
ارتفاع   .)117  :1377 )جعفری،  اســت  شــده  واقــع   54° 26’ 00” E
که از50 متر در شمال تا  متوسط شهر از سطح دریای آزاد 155 متر 
گرگان از نظر سیاسی،  380 متر در جنوب در نوسان می باشد. شهر 
گرگان می باشد.  گلستان )از سال 1376( و شهرستان  مرکز استان 
 1316 ســال  تا  و  گردید  تأسیس   1304 ســال  در  گرگان  شــهــرداری 
 ،1390 سال  سرشماری  در  می  شد.  نامیده  ِاسترآباد  گرگان،  شهر 
گرگان دارای 329هزارو536 نفر جمعیت و 98هزارو19 خانوار   شهر 

می باشد.

3. مبانی نظری تحقیق
زمین  قطعه  یک  قابلیت  تعیین  فرآیند  اراضـــی،  تناسب  ارزیــابــی 
ایــن پروسه  اســت.  کــاربــری معین  یــک  ــرای تخصیص  ب مشخص 
که یک قطعه زمین واقع در یک محدوده تا اندازه ای  بیان می کند 
کاربری خاص مطابقت دارد؛ به  نحوی  با نیازمندی های یک نوع 
و  باشد  داشــتــه  را  کــارایــی  کثر  حدا یافته،  اختصاص  کــاربــری  کــه 
ارزیــابــی  نماید.  تأمین  بهینه  صــورت  بــه  را  شهر  نیازمندی های 
کشورهای در  کشورهای غربی از دهه  1950 و در  تناسب اراضی در 
گسترده در فرآیند برنامه ریزی شده مورد  حال توسعه اخیراً به  طور 
تناسب  تعیین  تکنیک های  همچنین  است.  گرفته  قرار  استفاده 
کاربری زمین  زمین بر مبنای GIS به  طور فزاینده ای در برنامه ریزی 
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گرفته است )عدیلی، 1387:  شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار 
2و3(.

کاربری است. تناسب  تناسب زمین جزئی از ارزیابی پایداری یک 
همراه با آسیب پذیری، پایداری یک کاربری را معین می کند. کاربری 
را  کاربری  تناسب و حداقل آسیب  پذیری یک  کثر  باید حدا پایدار 
معین نماید )De la rosa, 2000: 12(. در انتخاب معیارهای ارزیابی، 
که این معیارها را باید در ارتباط با  قاعده  عمومی بر این قرار است 
کنعانی، 1390: 24(. به  طور  کرد )میرکتولی و  وضعیت مسئله تعیین 
برای  اراضــی  کدام  که  نمایان  می کند  اراضــی  تناسب  ارزیابی  کلی، 
کدام اراضی برای توسعه  آتی نامناسب  است.         توسعه  آتی مناسب و 
ــــالن شــهــری بـــر مسائل  ک ــت  ــری امــــــروزه بـــا حــســاس شــــدن مــدی
و  خردمندانه  توسعه   و  رشــد  شــهــری،  آمــایــش  و  زیست محیطی 
که از مظاهر توسعه  خردمندانه است، مورد توجه  توسعه  میان افزا 
گرفته است. توسعه  درون  زا دارای تعاریف متعددی می باشد؛  قرار 
توسعه  میان  افزا یا توسعه  درون  زا در حقیقت نوعی از توسعه است 
که بر خالف سایر سیاست  های توسعه  شهری، در بستر موجود و 
صورت  همسایگی  واحــدهــای  و  شهروندان  و  کنان  سا حضور  با 
اجتماعی،  قــوی  ابــعــاد  دارای  کــه  توسعه  از  نــوع  ایــن   مــی پــذیــرد. 
کارهای  فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است، نه فقط یکی از 
و  پیچیده  موضوعی  بلکه  اســت،  شهرسازی  و  فیزیکی_کالبدی 
و  )رفیعیان  اســت  فرابخشی  حتی  و  میان بخشی  چندوجهی، 

همکاران، 1389: 48(.
توسعه  میان افزا را می توان ساده  ترین تعبیر از توسعه  درون زا دانست 
کید بر زمین  های خالی و رها شده  درون شهری، سعی دارد  که با تأ
کند )شریفیان، 1389: 47(.  توسعه را بر روی این اراضی بارگذاری 
است  شهری  توسعه   از  شکلی  درونــی،  توسعه   یا  میان افزا  توسعه  

داخل  استفاده  بــدون  و  شده  رها  و  متروکه  زمین های  روی  بر  که 
 )Falconer & Frank, محدوده  بافت موجود شهرها شکل می گیرد
اولــویــت دار  مناطق  در  جدید  توسعه   به  همچنین   .1990: 137(
سرمایه گذاری و در زمین های خالی و متروکه درون نواحی ساخته 
شده جوامع موجود و در جایی که زیرساخت ها در آن مکان موجود 
هستند، اشاره دارد و  بر توسعه  درون زا برای احیا و توسعه  مجدد 
 )Kienitz, 2001: کید می  کند گونه نواحی نیز تأ قطعات زمین در این 

.4(
پیشرفت و تکامل علوم و فنون، به  خصوص فناوری  های اطالعاتی 
پایگاه داده  هــا،  روش  هــای موجود در عرصه  های تصمیم گیری،  و 
همراه  توجهی  قابل  تحول  و  تغییر  با  را  مکانیابی  و  برنامه ریزی 
که  کامپیوتر  بر  مبتنی  زمین  علوم  کــاربــردِی  فنوِن  از  اســت.  کــرده 
گرفته است،  قرار  فراوانی داشته و مورد توجه ویژه  امــروزه توسعه  

سامانه ها ی اطالعات جغرافیایی می باشد.
بر  مبتنی  ســامــانــه   یــک   ،)GIS( جغرافیایی  اطــالعــات  سیستم 
و  ــا، ذخیره  کــردن داده  هـ وارد  بر  که عملیات مبتنی  اســت  رایــانــه  
از  گرفتن  و خروجی  پــردازش داده  هــا  و  تحلیل  مدیریت داده هـــا، 
ــای فضایی و داده هــای توصیفی( را در پشتیبانی  داده هــا )داده ه
قرار  هم  کنار  در  یک پارچه  صــورت  به   تصمیم  گیری  فعالیت های  از 
ژئو آمار  در   GIS قابلیت  های   .)148  :1390 )مالچفسکی،  می دهد 
یک  عنوان  به  را  سامانه  این  ریاضی،  مدل  سازی  و  فضایی(  )آمــار 
تفاوت  بــاروف،  است.  ساخته  مطرح  پیشرفته،  فضایی  تحلیل گر 
در  را،  رایــانــه ای  نقشه سازی  با  جغرافیایی  اطالعات  سامانه های 
و پاسخ به  ارتباط بین داده هــای مکانی  ایجاد  برای   GIS توانایی 
پرسش های مربوط به تصمیم گیری و برنامه ریزی می داند )مخدوم 

و همکاران، 1390: 123(.

گلستان. کل آمار و اطالعات و GIS استانداری  گرگان در تقسیمات سیاسی-مأخذ: اداره  تصویر 1: موقعیت شهر 
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انتخاب یك راهکار  که در آن  برنامه  ریزی  در فنون تصمیم گیری و 
از بین راهکارهای موجود و یا اولویت بندی راهکارها مطرح است،  
 )MCDM( چندمعیاره  شاخص های  با  تصمیم  گیری  روش هــای 
کرده اند. در این روش  ها اولویت  ها معمواًل در قالب  جای خود را باز 
یا  با صفات  رابطه  و مستقیمًا در  و وزن  هــا مطرح شــده   کارکردها 
شاخص ها به  دست می آید. در این حالت صفات یا شاخص ها در 
گزینه ها به  صورت صریح و آشکار  قالب اهداف به  صورت تلویحی و 

تعیین می  شود )پورطاهری، 1392: 18(. 
شاخص های  بــا  تصمیم گیری  ــای  ــ روش ه بــر  مبتنی  مسائل  در 
چندمعیاره، فرض می  شود که تعداد از پیش تعیین  شده و محدوده  
با شاخص  های چندمعیاره،  گزینه وجود دارد؛ و حل یک مسئله  
فرآیند  بــا  تقابل  در  حــال  عین  در  و  اســت  انتخاب  فرآیند  شامل 
طراحی قرار می  گیرد )مالچفسکی، 1390: 163(. با تلفیق روش های 
تصمیم گیری چندمعیاره با GIS، تصمیم گیری چندمعیاره  فضایی، 

شکل می گیرد. 
روش  یک  مراتبی )AHP( بــه  عنوان  سلسله  تحلیل  بین،  این  در 
تصمیم گیری  در  روش  هــا  سایر  از  بیش  چندمعیاره،  تصمیم گیری 
که بر پایه  سه اصل تجزیه، قضاوت  گرفته است؛  مورد استفاده قرار 
مقایسه ای و ترکیب اولویت ها قرار دارد )مالچفسکی، 1390: 364(. 
تحلیل  بــرای  را  زمینه  ای  که  اســت  مفید  نظر  ایــن  از   AHP روش 
و  منطقی  مراتبی  سلسله  به  پیچیده  و  مشکل  مسائل  تبدیل  و 
با  را  گزینه  ها  ارزیــابــی  بتواند  برنامه  ریز  که  مــی  آورد  فراهم  ساده  تر 
کمک معیارها و زیرمعیارها به راحتی انجام دهد و همچنین امکان 
بررسی سازگاری در قضاوت  ها را نیز فراهم می  آورد )زبردست، 1380: 
اصلی  مرحله   سه  مراتبی  سلسله  تحلیل  بر  مبتنی  کار  روش   .)20
عناصر  دودویــی  2-مقایسه    ،AHP مراتب  سلسله  1-ایجاد  دارد: 
اولویت  از  کلی  درجه بندی  3-ایــجــاد  و  همدیگر  با  تصمیم گیری 

)مالچفسکی، 1390: 364-366(. 
تئوری، در  و چه در  واقعیت  مراتبی، چه در  مدل تحلیل سلسله 
 )Tolga, 2004: گرفته می شود کار  فرآیند حل مشکالت راهبردی به  
تعداد  که  است  عملی  مسائل   با  رابطه  در  تنها   AHP مدل   .90(
نسبتًا کوچکی گزینه دارند. هنگامی که تعداد زیادی گزینه مورد نظر 
باشد، روند AHP در سطح صفت به پایان رسیده و وزن های صفت 
نقشه  صفت، در محیط  بر  مترتب،  به الیه  های  اختصاص  از  بعد 
که از این رویکرد با عنوان، AHP فضایی یاد  GIS پردازش می  گردند؛ 

می شود )مالچفسکی، 1390: 366(.  

4.پیشینه  تحقیق   
مالچفسکی1 )2006( در پژوهش خود با عنوان میانگین درجه بندی 
با رویکرد فازی با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار و میانگین 
درجه بندی وزنی در مکزیکوسیتی، راهبردهای توسعه  آتی شهر را 

 .)Malczewski, 2006: 270( کردند تعیین 
اثــرات  ارزیــابــی  عــنــوان  بــا  مطالعاتی  در   )2010( هــمــکــاران2  و  لیو 
بر- وهــان،  شهر  در  زمین  از  استفاده  برنامه ریزی  زیست محیطی 

1 Malczewski
2 Liu 

اساس تحلیل تناسب بوم  شناختی تأثیر مستقیم الگوهای استفاده 
محیط  در  همپوشانی  تحلیل  بــر اســاس  منطقه  ای  زمین  های  از 
مناسب،  نسبتًا  طبقه   ســه  تعیین  بــا  و  ــرده  ک بــررســی  را   ArcGIS
کولوژیک محور شهر وهان را مشخص  مناسب و نامناسب، توسعه  ا

 .)Liu et al, 2010: 185( نمودند
کاربرد شاخص های  پارک و همکاران3 )2011( در پژوهشی با عنوان 
کره  در  شهری  رشــد  مقایسه   و  پیش  بینی  بــرای  اراضـــی  تناسب 
جنوبی با استفاده از GIS و RS به مقایسه  شاخص مناسب بودن 
زمین برای توسعه  شهری پرداختند. در این تحقیق از روش  های 
رگرسیون لجستیک و فرآیند سلسله تحلیل مراتبی به بررسی اراضی 
خروجی   روش،  دو  هر  که  گردید  استفاده  شهری  توسعه   مناسب 
 )Park et al, 2011: مشابهی برای شاخص تناسب اراضی ارائه دادند

.104(
توسعه   ارزیابی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1388( همکاران  و  نظریان 
به  تــوجــه  ــا  ب و  عــوامــل طبیعی  ــر  ب کــیــد  تــأ ــا  ب فیزیکی شــهــر شــیــراز 
و  توپوگرافی  گون  گونا واحدهای  با  آنها  تصادم  و  شهرها  گسترش 
ژئومورفولوژیکی و افزایش مسائل شهری، توسعه  برنامه  ریزی شده 
جهات  بهترین  تحقیق  این  در  می  شود؛  احساس  پیش  از  بیش 
و  کم  شیب  علت  به   جنوبی  و  غربی  نواحی  شــیــراز،  شهر  توسعه  
همکاران،  و  )نظریان  است  گردیده  تعیین  دامنه ها  کم  ناپایداری 

 .)1388
ابراهیم  زاده و رفیعی )1388( در تحقیقی با عنوان مکانیابی بهینه  
جهات گسترش شهری با بهره  گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی 
در شهر مرودشت با استفاده از شاخص  های طبیعی و انسانی در 
قالب 10 الیه  اطالعاتی و مدل  های همپوشانی و ترکیب نقشه ای و 
را  گسترش مرودشت  رتبه ای، جهات مناسب  به روش  وزن دهــی 

مشخص نمودند )ابراهیم  زاده و همکاران، 1388(. 
تناسب  تحلیل  عنوان  با  پژوهشی  در   )1392( همکاران  و  قربانی 
اراضی )LSA( برای توسعه  شهری در محدوده  مجموعه شهری تبریز 
با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی، با شاخص های 
طبیعی و انسانی تأثیرگذار در 12 شاخص شناسایی و با GIS اراضی 
مجموعه  شهری تبریز برای توسعه  با برنامه و هوشمند آتی در پنج 
کاماًل  نامناسب،  مناسب،  نسبتًا  مناسب،  مناسب،  کاماًل  کالس 

گردید )قربانی و همکاران، 1392(.  نامناسب مشخص 
انجام  پژوهش  های  که  است  آن  بیانگر  تحقیق  پیشینه   مطالعه  
ج از محدوده  شهر  گرفته، در ارزیابی و شناخت اراضی، عمدتًا خار
کوشش  گرفته است. در این تحقیق  و برای توسعه  آتی شهر صورت 
یا  و  بــرای رشــد  اراضــی درون بافتی شهر  ارزیــابــی و شناخت  گردید، 

گرفته است.  توسعه  مجدد، مورد بررسی قرار 

5.روش  شناسی تحقیق
و  می  گیرد  انجام  توصیفی_تحلیلی  روش  مبنای  بر  حاضر  تحقیق 
کــاربــردی و نحوه  جــمــع  آوری داده  هـــا، اسنادی،  از لحاظ هــدف، 
مدل  های  و  نرم  افزارها  اســت.  میدانی  مشاهدات  و  کتابخانه  ای 
اراضــی شهری  ارزیابی  و  تنوع تصمیم  گیری، در مدیریت  مختلف  

3 Park
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 AHP افــزونــه از  منظور  بدین  ــت.  اس شــده  ــزوده  افـ توسعه،  ــرای  ب
و  معیارها  وزن  دهــی  و  ارجحیت  گذاری  بــرای   ArcGIS محیط  در 
تلفیق  و  ــذاری  وزن  گ تولید،  برای   ArcGIS نرم  افزار از  و  زیرمعیارها 
تحقیق،  ایــن  در  گــردیــد.  اســتــفــاده  الیــه  هــا  مـــوزون  همپوشانی  و 
شهر،  محدوده   اراضی  _کالبدی  اجتماعی  و  طبیعی  شاخص های 
گردید.  آنها همپوشانی  گرفتند، سپس مجموع  قرار  ارزیابی  مورد 
و  گرگان  شهر  انسان  ساخت  و  طبیعی  محیط  شرایط  به  توجه  با 
پیشینه  پژوهش و مطالعات صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق، 

گردید. معیارها مشخص و زیرمعیارها تعیین 
گرگان مورد ارزیابی و  کلیه  اراضی میان  بافتی شهر  در این پژوهش 

گرفت. به منظور شناسایی اراضی مناسب برای توسعه   تحلیل قرار 
میان  افزا از متغیرهای ارتفاع، شیب، جهت شیب، در معرض لغزش، 
دانه بندی  اراضـــی،  کــاربــری  رودخــانــه،  از  فاصله  گسل،  از  فاصله 
کم ساختمانی،  کم واحد مسکونی، ترا قطعات، تعداد طبقات، ترا
کم جمعیتی، بافت  های فرسوده و قیمت زمین استفاده شده  ترا
از ارگان  های دولتی، شهرداری و طرح جامع  است. الیه  های پایه 
گردید. سپس آماده  سازی برای استخراج و تهیه   گرگان اخذ  شهر 
الیه  های جدید انجام شد. درارجحیت  گذاری معیارها و زیرمعیارها 
مشاهدات  و  کارشناسان  نظرات  از  تحقیق،  پیشینه   به  توجه  با 

میدانی استفاده شد.

جدول 1: الیه های اطالعاتی مورد استفاده در تحقیق

منبع و مأخذالیه های اطالعاتیردیف

کشورارتفاع1 تهیه از الیه   نقاط ارتفاعی و توپوگرافی سازمان نقشه برداری 
تهیه از نقشه ارتفاعشیب2
تهیه از نقشه شیبجهت شیب3
گلستاننقاط لغزش  خیز4 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  اداره 

گرگان(گسل5 سازمان زمین  شناسی کشور )نقشه  زمین  شناسی زون 

گرگانرودخانه  ها و حریم6 گلستان و شهرداری  شرکت آب منطقه  ای استان 

گرگانکاربری اراضی شهری7 شهرداری و طرح جامع 
گرگاندانه  بندی قطعات8 طرح جامع 

گرگانتعداد طبقات ساختمانی9 طرح جامع 
کم جمعیت10 گلستانترا کل آمار و اطالعات استانداری  اداره 
کم ساختمانی11 گرگانترا طرح جامع 
کم واحد مسکونی12 گلستانترا کل آمار و اطالعات استانداری  اداره 
گرگانقیمت اراضی شهری 13 مشاهدات میدانی و طرح جامع 
گلستانبافت  های فرسوده14 شرکت عمران و مسکن  سازان استان 

مأخذ: نگارندگان

تصویر 1: مدل مفهومی تعیین اراضی مناسب شهر برای توسعه  درونی-مأخذ: نگارندگان
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6.روش وزن  دهی و تلفیق معیارها و زیرمعیارها
برای وزن  دهی معیارها و زیرمعیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی 
متضاد،  تصمیم  گیری  معیارهای  که  شرایطی  در  گردید.  استفاده 

مدل  ایــن  مــی  ســازد،  مــواجــه  مشکل  بــا  را  گزینه  ها  بین  انتخاب 
مشکل گشا می باشد )زبردست، 1380: 20(. برای تشکیل ماتریس، 
ارجحیت گذاری و تعیین ضریب اهمیت )وزن( معیارها و زیرمعیارها 

جدول 2: وزن  دهی و معیارهای مورد استفاده در استانداردسازی نقشه ها

مأخذ: نگارندگان
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و مقایسه  دوبه دو بین هر یک از معیارها و زیرمعیارها، از مقیاس نه 
کردن در افزونه AHP در  کمیتی ساعتی استفاده شد و پس از وارد 
محیط نرم افزاری ArcGIS وزن هر معیار و زیرمعیار، اولویت بندی 
نسبت  گردید.  مشخص  ماتریس ها  پایندگی  نسبت  و  تعیین  آنها 

گردد. کمتر از 0/1 باشد تا مورد قبول واقع  پایندگی باید 
برای انجام مرحله  پایانی پژوهش از مدل مکانیابی و با استفاده از 
روش همپوشانی موزون شاخص ها، محیط نرم افزار ArcGIS به کار 
از روش همپوشانی جمعی  تلفیق الیه ها  برای  گرفته شده است. 
گردید. بر این  الیه های موزون در افزونهSpatial Analyst استفاده 
اساس، پس از تهیه  نقشه های موزون معیارها با توجه به وزن دهی 
و ارجحیت  گذاری زیرمعیارها) با استفاده از Raster Calculator( هر 
یک از نقشه  ها ی معیار در وزن خود ضرب و سپس تمامی معیارها 

گردید.  باهم جمع 
پس از تعیین ضوابط الیه  ها، ماتریس دودویی تشکیل و با مشخص 

کردن ارجحیت الیه  ها نسبت به یکدیگر وزن نهایی هر الیه با نسبت 
کمتر بودن آن از 0/1 مدل  که با توجه به  پایندگی 0/00 به دست آمد 

گردید. نهایی قابل قبول واقع 

7.آماده  سازی الیه  ها و اجرای مدل تعیین تناسب اراضی
و  نیاز  مــورد  اجتماعی_کالبدی  و  طبیعی  شاخص  های  ابتدا  در 
جهت  شیب،  ارتفاع،  شاخص   14 قالب  در  تحقیق،  در  تأثیرگذار 
کاربری  شیب، در معرض لغزش، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، 
کم واحد مسکونی،  اراضی، دانه  بندی قطعات، تعداد طبقات، ترا
قیمت  و  فرسوده  بافت  های  جمعیتی،  کم  ترا ساختمانی،  کم  ترا

زمین، تهیه و ویرایش شدند.
گرگان،  شهر  انسان  ساخت  و  طبیعی  محیط  شرایط  به  توجه  با 
گرفته در ارزیابی و مکانیابی اراضی،  پیشینه  پژوهش  های صورت 
میدانی  مشاهدات  و  شهرسازی  ضوابط  کتابخانه  ای،  مطالعات 

جدول 3: مقایسه دودویی، اولویت بندی و وزن  دهی معیارهای اصلی

مأخذ: نگارندگان

تصویر 2: الیه های اطالعاتی استاندارد شده-مأخذ: نگارندگان
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تصویر 3: پهنه بندی مطلوبیت اراضی مناسب درون  شهری برای توسعه و یا توسعه  مجدد-مأخذ: نگارندگان

ادامه تصویر 2: الیه های اطالعاتی استاندارد شده-مأخذ: نگارندگان
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گردید. مستقیم، استانداردهای هر الیه مشخص و اعمال 
و تشکیل  بــه روز رسانی  رقومی سازی،  از  اجــرای مــدل، پس  بــرای 
نیاز،  ــورد  م الیــه هــای  اســتــانــداردســازی  بــر اســاس  اطالعاتی  بانک 
گردید. پس  وزن دهی و اولویت گذاری معیارها و زیرمعیارها انجام 
انطباقی  عملیات  قالب  در   ،AHP روش  با  معیارها  وزن پذیری  از 
از  نهایی  تلفیق  و  گردیدند  تلفیق  و  ترکیب  الیه ها  همپوشانی،  و 
و  انطباق  عملیات  آمــد.  دست  به   مــوزون  نقشه های  همپوشانی 
 GIS  همپوشی الیه ها به صورت منطقی و حسابی بخشی از سامانه
می باشد. انطباق ریاضی شامل عملیاتی مانند جمع، تفریق، ضرب 
و تقسیم مقادیر موجود در یکی از داده ها با مقادیر مربوط در الیه  
که در  دیگر  می باشد. انطباق منطقی شامل یافتن آن مناطق است 

آنها مجموعه  ای از شرایط صادق می باشد.
گرگان،  بر این اساس به منظور شناسایی تناسب اراضی درونی شهر 
ابتدا وزن زیرمعیارهای هر نقشه با روش AHP مشخص و سپس 
نهایی  نقشه   گــردیــد.  تولید  متغیرها  مــوزون  رستری  نقشه  های 
و  تلفیق  بــرای  می  آید.  به دست  )معیارها(  الیه  ها  جبری  جمع  از 
همپوشانی ریاضی نقشه  های موزون ایجاد شده با مدل AHP، از 
 Overlay Weighted)ُاورلی وایتد افزونه1 تحلیل فضایی و به  روش 
که نشانگر توان و تناسب اراضی محدوده   گردید و یک الیه  استفاده 

شهر برای توسعه   درونی است، به  دست آمد.
هکتار   698 که  بــود  آن  بیانگر  الیه  ها  مــوزون  همپوشانی  نتیجه  
کاماًل  میان  افزا  توسعه   برای  میان  بافتی شهر  اراضی  از  )51 درصد( 
اراضی مناسب، 223 هکتار  از  مناسب، 200 هکتار )14/5 درصد( 
 12/2( هکتار   168 مناسب،  تــاحــدودی  اراضــی  از  درصــد(   16/2(
کاماًل  درصــد( از اراضــی نامناسب و 82 هکتار )6 درصــد( از اراضــی 

نامناسب می  باشند. 

8.نتیجه گیری و پیشنهادها
با رشد سریع جمعیت و مهاجرت در سه دهه  اخیر و گرایش شدید به 
شهرگرایی و به تبع آن افزایش نیاز به زمین برای سکونت، محدوده  
پی  در  اســت.  داشته  اسپرال)بی  قواره(  و  کنده  پرا رشــدی  شهرها 
آن زمین  های بسیاری برای استفاده  از ظرفیت درونی و مجدد به 
که بر روی بستر  گرگان  دور ماندند. به دلیل موقعیت ویژه  منطقه  
در  و  یک  درجه  کشاورزی  زمین  های  مرغوب  ترین  و  مناسب  ترین 
گرفته و به  کشور قرار  کم و حفاظت شده   حاشیه  جنگل  های مترا
منظور عدم تخریب محیط  زیست منطقه، استفاده از توسعه  درونی 
واقع  مؤثر  امر  این  در  می  تواند  شهر،  میان  بافتی  اراضــی  مجدد  و 
گرگان طی 30 سال 22 برابر و جمعیت شهر  گــردد. محدوده  شهر 
گروه های  طی دو دهه  اخیر، دو برابر شده است. همچنین به دلیل 
که همراه با جدایی گزینی  کن در شهر  اجتماعی_ فرهنگی متعدد سا
مکانی همراه بوده، ظرفیت های هر منطقه  قومی_ اجتماعی را برای 

توسعه  درونی، با یکدیگر متفاوت ساخته است.  
گسترش محدوده  شهر و بلعیده شدن زمین های مرغوب پیرامونی 
عدم  و  ساخت وساز  منظور  به  زمین  دالالن  و  متقاضیان  توسط 
برای  درونــی  ظرفیت های  از  استفاده  مناسب  و  صحیح  مدیریت 

1 Extension

و  پتانسل ها  به  توجه  ضــرورت  شهر،  مــحــدوده   داخــل  در  توسعه 
کید  تأ را  آینده  توسعه   ــرای  ب شهر  درونـــی  و  موجود  ظرفیت های 
که اراضی  گرفته  کثر تحقیق  های صورت  می کند. بنابراین بر خالف ا
ج از محدوده  شهر را برای توسعه  آتی شهر مورد مطالعه، ارزیابی  خار
گردید، اراضی  کوشش  و مکانیابی قرار می  دهند، در این پژوهش 
گرگان )اراضی ساخته  شده و اراضی ساخته- داخل محدوده  شهر 

میان  بافتی  اراضی  مناسب  ترین  تا  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  نشده( 
گردند. برای  شهر برای توسعه و یا توسعه مجدد، تعیین و مکانیابی 
که از تلفیق مدل  این منظور از مدل تحلیل سلسله مراتبی فضایی 
گردید. مدل AHP فضایی،  AHP با GIS حاصل می  آید، استفاده 
 ،)SMCDM( به  عنوان یک روِش تصمیم  گیرِی چندمعیاره  فضایی

شناخته می گردد.
درصــد(   30/7( یک سوم  که  بــود  آن  بیان گر  شــده  حاصل  نتیجه 
کاماًل مناسب  اراضی محدوده شهر برای توسعه میان افزا و مجدد، 
ــع در شمال،  واق نــواحــی شهری  بین  ایــن  در  کــه  ــوده  ب و مناسب 
نواحی  و  داشته  را  توسعه   ظرفیت  بیشترین  شرق  و  شرق  شمال 
کناره   شهری جنوب، جنوب غربی، دامنه  های دارای لغزش زیاد و 
کمترین ظرفیت را برای توسعه از درون  دارا می باشند.  رودخانه  ها 
به  سمت شمال شــرق شهر ظرفیت  غــرب شهر  از جنوب  در واقــع 

توسعه  درون  زای شهر افزایش می  یابد.  
اراضــی  تناسب  تحلیل  و  ارزیــابــی  و  مناسب  مدیریت  با  نتیجه  در 
گسترش بی رویه   برای توسعه یا توسعه  مجدد در محدوده  شهر از 
منطقه  محیطی  ارزشمند  منابع  تخریب  از  آن  تبع  به  و  محدوده 
گرفتن مالحظات  جلوگیری می گردد. هدایت توسعه  شهر با در نظر 
زیست محیطی برای رشد و توسعه  هوشمند و مدیریت خردمندانه  
شهر، لزوم استفاده از اراضی دارای ظرفیت توسعه  درونی مشخص 
گرفته،  گرفته شــده در تحقیق های صــورت  کــار  شــده در مــدل به 
یافته  های  به  توجه  با  را ضروری می  سازد.  توسط مدیران شهری 
تحقیق، پیشنهادهای زیر برای توجه و بررسی بیشتر ارائه می گردد:

کنده  شهر به سمت زمین  های پیرامونی،  1-جلوگیری از گسترش پرا
مدیریت  و  بیشتر  طبیعی  مخاطرات  دارای  اراضـــی  به خصوص 
استفاده   با  شهر  افقی  و  فیزیکی  گسترش  خردمندانه   و  صحیح 

کثری از ظرفیت  های درون  بافتی شهر. حدا
2-اولویت دادن و توجه بیش از پیش به معضالت زیست محیطی 

کاربری زمین های زراعی و باغی. شهر و جلوگیری از تغییر 
و  ک  امال ظرفیت  کثر  حدا از  استفاده  برای  شهروندان  3-تشویق 
اراضی تحت تملک خود و اعطای تسهیالت ویژه، برای شهروندانی 
کثر استفاده را کنند. که تمایل دارند از توسعه  مجدد ملک خود حدا
صورت  پژوهش های  و  تحقیق ها  یافته های  از  استفاده  4-لــزوم 
گرفته، در انتخاب مناطق مناسب برای توسعه  درونی و مجدد، در 
کاهش اثرات مخاطرات محیطی،  کاهش رشد افقی شهر،  راستای 
حفاظت از محیط زیست شهری و حراست از میراث و ابنیه  تاریخی 
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